
 

Uchwała Nr XXII/561/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2016 r. 
 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 89. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 

2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W Uchwale Nr XLIII/815/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r.  

zmienionej Uchwałą Nr XLIX/937/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

29 września 2014 r., Uchwałą Nr II/15/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

22 grudnia 2014 r., Uchwałą Nr X/258/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

28 września 2015 r., oraz Uchwałą Nr XIII/361/15  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 21 grudnia 2015 r., zmieniającą uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa 

Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1)  § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Województwo Wielkopolskie w latach 2014-2017 wyemituje obligacje do kwoty 

113.500.000 zł (słownie: sto trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych), tj. 113.500 

(słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) każda, o terminie zapadalności od 1 do 12 lat z terminem wykupu 

odpowiednio od 2017 do 2026.” 

 

2) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Województwo Wielkopolskie ma prawo przesunięcia daty emisji serii obligacji na rok  

2017 r., przy czym przesunięcie wiąże się z zapłatą na rzecz Agenta emisji obligacji 

jednorazowej opłaty prowizyjnej z tytułu wydłużenia terminu Zobowiązania Gwarancyjnego 

oraz utrzymania marż na poziomach ustalonych w Umowie Emisji zawartej 26 września 

2014 r., przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu terminu wykupu przesuwanej serii 

obligacji.”  

 

3) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§2 Celem emisji obligacji jest: 

-  sfinansowanie w latach 2014-2017 planowanego deficytu Województwa Wielkopolskiego 

wynikającego z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych ujętych w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego, 

-  spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.” 

 

 

 

 



 

4)  § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 

 

1) w 2014 r. - seria Q14 o wartości do 13.500.000 zł, 

 

2)  w 2015 r. 

a) seria B15 o wartości do 10.000.000 zł, 

 

3) w 2017 r. 

a) seria B17 o wartości do 10.000.000 zł, 

b) seria C17 o wartości do 10.000.000 zł, 

c) seria D17 o wartości do 10.000.000 zł, 

d) seria E17 o wartości do 10.000.000 zł, 

e) seria F17 o wartości do 10.000.000 zł, 

f) seria G17 o wartości do 10.000.000 zł, 

g) seria H17 o wartości do 12.000.000 zł, 

h) seria I 17 o wartości do 12.000.000 zł.” 

 

 

5) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej w latach 2017-2026 

odpowiednio w: 

  1) 2017 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria B15, 

  2) 2018 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria B17, 

  3) 2019 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria C17, 

  4) 2020 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria D17, 

  5) 2021 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria E17, 

  6) 2022 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria F17, 

  7) 2023 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria G17, 

  8) 2024 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 12.000.000 zł  - seria H17, 

  9) 2025 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 12.000.000 zł  - seria I 17, 

10) 2026 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 13.500.000 zł  - seria Q14.” 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr XXII/561/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2016 r. 
 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/559/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

26 września 2016 r., zmieniającą uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2016, zmniejszeniu uległa wielkość deficytu budżetu na 2016 r.  

Nie zachodzi zatem konieczność emisji w 2016 r. obligacji na kwotę 90.000.000 zł. 

Województwo Wielkopolskie nie wyemituje serii A16 w wysokości 6.000.000 zł, z uwagi  

na fakt, że termin jej wykupu przypada w 2016 r. Emisja pozostałych obligacji w wysokości 

84.000.000 zł zostaje przesunięta na 2017 r. (serie B17- I17).           
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